
กิจกรรม แบบฝึก เรื่อง คำซ้อน คำประสม 
กิจกรรรมท่ี ๑ ช่วยกันบอกความซ้อนตัวหลังของคําต่อไปนีhตามท่ีนิยมใช้(อาจมีได้มากกว่าหนึ่งคํา) ดัง

ตัวอย่างกอบ : กอบโกย กอบกู้ กอบกํา 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมที ่๒ ให้ทําเครื่องหมาย / หน้าข้อที ่ใช้คําซ้อนได้ถูกต้อง  x หน้าข้อที่ใช้คําซ้อนไม่ถูกต้อง 

........................ ๑. บ้านของฉันคับแคบเกินไป ไม่สามารถรับรองแขกได้เลย 

........................ ๒. มีแขกมาร่วมในงานพิธีมงคลสมรสอย่างแน่นหนา 

....................... ๓. เธอเป็นคนมีน้าใจเอือ้เฟื้อเผื่อแผ่ต่อทุก ๆ คน 

....................... ๔. เขาเป็นคนอ่อนโยนทําอะไรก็ไม่ค่อยไหว 

ข้อ  คําที่กําหนด  คําเฉลย (อยู่ในดุลพินิจของครู) 
๑. 
๒. 
๓. 
๔. 
๕. 
๖. 
๗. 
๘. 
๙. 
๑๐. 

กีด 
ซึม 
กลัน่ 
พลิก 
ตัด 
เคลื่อน 
ค่อน 
อ่อน 
ร้อน 
ซัก 
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........................ ๕. ดวงสุดาตบแต่งทรงผมให้เข้ารูป 

........................ ๖. เธอชอบจอดรถขัดขวางทางจราจรเป็นประจํา 

........................ ๗. ครูกล่าวชมเชยนักเรียนทีไ่ด้รับรางวัล 

......................... ๘. เขาต้องชดใช้กรรมทีเ่ขาได้กระทําไว้ 

........................ ๙. ดวงอาทิตย์กําลังเคลื่อนย้ายลับขอบฟ้ า 

....................... ๑๐. รากฐานของตึกหลังนี่ดู หนาแน่นดี 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมที ่๓ จงพิจารณาว่าคําซ้อนที่กําหนดให้เป็นคําซ้อนประเภทใด โดยให้นําคําไปเขียนลง 
ในตาราง 

ข่มเหง   ตื้นลึกหนาบาง   จุกจิก   ทิ้งขว้าง   เท็จจริง  
รุ่งร่ิง   เอะอะ    สดใส   คลอนแคลน  หักห้าม  
ดูแล   อีลุ่ยฉุยแฉก   วุ้ยว้าย   เปะปะ    บาปบุญ  
ปกครอง  โคลงเคลง   อ้วนผอม ผูกพัน    ขัดแย้งจู้จ้ี  
ยากง่าย  ใช้จ่าย    สูงต่ำ   ถูกแพง   เฮฮา  
ซู่ซ่า   ยากง่าย   ชั่วดี  ถี่ห่าง   เร็วช้า  
อบอ้าว  แจกแจง   จับจอง 

คําซ้อนเพื่อความหมาย คำซ้อนเพื่อเสียง 

 
คําซ้อนทีป่ระกอบขึน้ด้วยคํา  
ทีม่ีความหมายทํานองเดียวกัน 

คําซ้อนทีป่ระกอบขึน้ด้วยคํา 
ทีม่ีความหมายตรงกันข้ามกัน 
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กิจกรรมที่ ๔  ให้กาเคร่ืองหมาย  หน้าข้อที่ถูก และกาเคร่ืองหมาย หน้าข้อที่ผิด 

 …………....  ๑.  คำมูลสองคำขึ้นไปรวมกันเป็นคำประสมทุกคำ 

................ ๒.  คำประสมต้องเกิดจากคำไทยประสมกับคำไทยเท่าน้ัน 

................ ๓.  ไม้เรียว   เป็นคำประสม 

................ ๔.  ไฟฉาย  ,  ฉายไฟ    เป็นคำประสมทั้งสองคำ 

................ ๕.  ใจอ่อน  ,  อ่อนใจ    เป็นคำประสมทั้งสองคำ 

................ ๖.  ถังขยะ   ตะกร้า   ปลาร้า   เป็นคำประสมทุกคำ 

................ ๗.  สะพานลอย  เป็นคำประสมทีเ่กิดจากคำมูลสามคำประสมกัน 

................ ๘.  น้ำยาลบคำผดิ   เป็นคำประสม 

................ ๙.  สบู่เหลว   เป็นคำประสมท่ีเกดิจาก  คำนามประสมกับคำนาม 

................ ๑๐.  น้ำส้มสายชู  เป็นคำประสม 
 

กิจกรรมที่ ๕   ให้นักเรียนทำเคร่ืองหมาย  X  ทับตัวอักษร  ก  ข  ค   หรือ  ง  หน้า 

คำตอบท่ีถูกต้องท่ีสุดเพียงคำตอบเดียว 

จากข้อ  ๑  -  ข้อ  ๕  ข้อใดไม่เป็นคำประสม 

๑. ก.  ลูกคอ   ข.  ลูกคิด  ค.  ลูกคร ู ง.  ลูกครึ่ง 

๒.   ก.  ลูกปัด   ข.  ลูกเป็ด ค.  ลูกโป่ง ง.  ลูกปืน 

๓. ก.  น้ำมัน   ข.  น้ำมือ  ค.  น้ำมา  ง.  น้ำมนต์ 

๔. ก.  มือบวม  ข.  มือเบา ค.  มืออ่อน ง.  มือใหม่ 



๕.   ก.  คอแข็ง  ข.  คอตก  ค.  คอหอย ง.  คอหัก 

จากข้อ  ๖  -  ข้อ  ๑๐  ข้อใดเป็นคำประสม 

๖.  ก.  น้ำลึก   ข.  น้ำล้น  ค.  น้ำใจ  ง.  น้ำไหล 

๗.   ก.  ลูกนก   ข.  ลูกพ่อ ค.  ลูกว่ิง  ง.  ลูกเห็บ 

๘. ก.  เสื้อยาว  ข.  เสื้อขาด ค.  เสื้อเก่า ง.  เสื้อก๊ัก 

๙. ก.  บ้านพัง  ข.  บ้านนอก ค.  บ้านเรา ง.  บ้านฉัน 

๑๐. ก.  เรือรบ  ข.  เรือร้าว ค. เรือลม่  ง.  เรือแล่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กจิกรรมที่ 6    สร้างคำประสม  ๒  พยางค์จากคำที่กำหนดให้ต่อไปนี้   

     จำนวน  ๑๐  คำ 

  

ฟัน  หมอน  ไม ้  กา  ผ ุ  

พ่วง  วิ่ง  คอ  หัก  น่อง 

เท้า  หมอ  เร็ว  ลม  ท่วม  

ถือ  ปาก  เรือ  ทอด  ซอง 

พัด  ราว  ล่ม  มือ  ข้าง  

  

๑.  .......................... ๒.  ...................................   ๓.  ................................ 

๔.  .......................... ๕.  ....................................   ๖.  ................................ 

 ๗.  ........................ ๘.  ................................... .  ๙.  ................................ 

๑๐.  ........................ 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


